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RESUMO 
 

As abrasões da córnea são lesões oculares comuns devido 

a trauma ocular, a corpos estranhos e ao uso impróprio de 

lentes de contato. Os pacientes com abrasões corneanas de 

todos os tipos têm a mesma apresentação clínica, 

como dor ocular intensa e relutância em abrir o olho 

devido à fotofobia e sensação de corpo estranho, 

frequentemente, os pacientes sentem-se muito 

desconfortáveis para trabalhar, dirigir ou ler, e a dor 

normalmente impede o sono. Os principais aspectos da 

avaliação clínica incluem a exclusão de um globo aberto e 

hifema, medição da acuidade visual, exame de penlight 

e fluoresceína e eversão da pálpebra para avaliar a 

presença de corpo estranho conjuntival. O tratamento de 

pequenas abrasões da córnea não complicadas consiste 

em antibioticoterapia tópica e analgésicos tópicos ou 

orais. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Lesões da Córnea; Córnea; 

Sinais e Sintomas; Diagnóstico. 
 

 
ABSTRACT 

 

Corneal abrasions are common eye injuries due to eye 

trauma, foreign bodies and improper use of contact 

lenses. Patients with corneal abrasions of all types have 

the same clinical presentation, such as severe eye pain 

and reluctance to open the eye due to photophobia and 

foreign body sensation, patients are often very 

uncomfortable to work, drive or read, and pain usually 

prevents sleep. The main aspects of clinical evaluation 

include the exclusion of an open globe and hyphema, 

measurement of visual acuity, penlight and fluorescein 

examination and eversion of the eyelid to assess the 

presence of conjunctival foreign body. The treatment of 

uncomplicated small corneal abrasions consists of 

topical antibiotics and topical or oral analgesics. 
 

KEYWORDS: Corneal Injuries; Cornea; Signs and 

Symptoms; Diagnosis. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

As abrasões da córnea são lesões oculares comuns 

que frequentemente resultam de trauma ocular, corpos 

estranhos e uso impróprio de lentes de contato. Os 

pacientes geralmente apresentam dor intensa nos olhos 

e sensação de corpo estranho, os principais aspectos da 

avaliação clínica incluem a exclusão de um globo 

aberto e hifema, medição da acuidade visual, exame 

de penlight e fluoresceína e eversão da pálpebra para 

avaliar a presença de corpo estranho conjuntival. O 

tratamento de pequenas abrasões da córnea não 

complicadas consiste em antibioticoterapia tópica e 

analgésicos tópicos ou orais, a maioria das abrasões 

cicatriza totalmente em 24 horas1. 

A abrasão da córnea é frequentemente usada para se 

referir a qualquer defeito no epitélio da superfície da 

córnea, muitas anormalidades da córnea são mais 

apropriadamente chamadas de defeitos epiteliais da 

córnea, enquanto a abrasão da córnea se refere mais 

estritamente a um defeito na superfície epitelial da 

córnea que é causado por trauma mecânico na 

superfície do olho2. As abrasões da córnea podem ser 

classificadas como traumáticas, incluindo corpo 

estranho ou lentes de contato, ou espontâneas. As 

abrasões corneanas traumáticas são frequentemente 

causadas por unhas, patas, pedaços de papel ou 

papelão, aplicadores de maquiagem, ferramentas 

manuais, galhos e folhas, ou por um corpo estranho que 

se alojou sob a tampa1,2.  

As abrasões relacionadas a corpo estranho são 

defeitos no epitélio da córnea que são deixados para 

trás após a remoção ou deslocamento espontâneo de 

um corpo estranho da córnea, as abrasões por corpo 

estranho são normalmente causadas por pedaços de 

ferrugem, madeira, vidro, plástico, fibra de vidro ou 

material vegetal que ficaram incrustados na córnea. As 

abrasões relacionadas as lentes de contato são defeitos 

no epitélio da córnea que são deixados para trás após a 

remoção de lentes de contato gastas, com encaixe 

incorreto ou limpeza inadequada, esses olhos sofreram 
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um insulto mecânico que não é de trauma externo, mas 

sim de um corpo estranho, como lente de contato, que 

está associado a patógenos específicos3. Os defeitos 

espontâneos no epitélio corneano podem ocorrer sem 

lesão antecedente imediata ou corpo estranho, os olhos 

que sofreram abrasão traumática anterior ou olhos que 

têm um defeito subjacente no epitélio da córnea, como 

distrofia da membrana basal epitelial, distrofia da 

impressão digital do ponto do mapa, distrofia de Thiel-

Behnke ou distrofia reticular, são propensos a esse 

problema2,3. As abrasões espontâneas da córnea 

também são conhecidas como erosões recorrentes. 

As abrasões da córnea são comuns, respondendo 

por 8 a 13% das apresentações oculares, dependendo 

do ambiente, como consultórios de atendimento 

primário, departamentos de emergência ou 

departamentos de emergência oculares dedicados4. As 

abrasões da córnea causam morbidade significativa e 

perda de produtividade.   

O presente artigo tem como objetivo informar sobre 

as manifestações clínicas e o diagnóstico de abrasões 

da córnea a fim de contribuir para a menores 

complicações relacionados a essas patologias. 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O presente artigo trata-se de uma revisão 

integrativa de literatura que descreve sobre as 

manifestações clínicas e o diagnóstico de abrasões da 

córnea. Neste estudo foram utilizados materiais 

disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde. O processo 

de revisão iniciou-se com uma busca utilizando 

palavras chaves de acordo com os Descritores em 

Ciências na Saúde (DeSC), tais como Corneal Injuries; 

Cornea; Signs and Symptoms; Diagnosis. que foram 

conectados pelo descritor booleano AND que 

revelaram diversos artigos na BVS Brasil. Vários dos 

artigos encontrados se apresentavam indexados nas 

bases de dados do Sistema Online de Busca e Análise 

de Literatura Médica (MEDLINE), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), entre outras. Os critérios de inclusão 

limintaram-se a artigos publicados na íntegra, no 

idioma inglês e publicação entre o ano de 1985 a 2021. 

Os critérios de exclusão foram trabalhos que não 

abordavam sobre o tema, publicados em outra língua 

que não a inglesa e que fossem publicados em anos 

anteriores ao ano 1985. Após refinados, a partir da 

leitura do texto na íntegra foram selecionados 27 

artigos por tratarem com mais detalhes a respeito da 

temática. Diante da seleção dos artigos, cada artigo foi 

submetido a uma leitura no qual foram extraídos dados 

que compuseram a caracterização da amostra, foram 

destacados em cada artigo a adequação da terapia 

nutricional em pacientes diabéticos para agrupamento 

das infomações e o início do processo de síntese. 
 

3. DESENVOLVIMENTO 
 

O epitélio da córnea é ricamente inervado com 

fibras de dor sensorial do nervo trigêmeo, nervo 

craniano V, os pacientes com abrasões corneanas de 

todos os tipos têm a mesma apresentação clínica, 

como dor ocular intensa e relutância em abrir o olho 

devido à fotofobia e sensação de corpo estranho, 

frequentemente, os pacientes sentem-se muito 

desconfortáveis para trabalhar, dirigir ou ler, e a dor 

normalmente impede o sono. Uma queixa de dor ocular 

e evidência objetiva de fotofobia e sensação de corpo 

estranho juntas são altamente sugestivas de um 

processo patológico da córnea, embora não haja 

estudos formais de sensibilidade e especificidade 

desses achados. A exceção são os pacientes com 

disfunção do nervo craniano V devido a trauma, tumor 

ou infecção prévia com Herpes Simplex ou Varicela 

Zoster, esses indivíduos podem ter defeitos corneanos 

sem dor5. 

A história normalmente identifica a etiologia da 

abrasão. Os pacientes com abrasão traumática têm 

história de trauma direto no globo, seguido quase 

imediatamente por dor intensa, fotofobia e sensação de 

corpo estranho. Os pacientes com corpo estranho 

podem ou não se lembrar de um episódio com material 

caindo ou voando para o olho, dependendo do tipo e 

tamanho do corpo estranho, os sintomas de dor e 

sensação de corpo estranho podem não ser 

imediatos. Alternativamente, a sensação pode ser 

imediata, diminuir por um tempo e, em seguida, voltar 

a ocorrer. Se o corpo estranho entrar no olho em alta 

velocidade, como pode ser o caso ao usar uma 

retificadora ou de metal colidindo com metal, o 

examinador deve considerar a possibilidade de uma 

lesão ocular penetrante e modificar o exame 

subsequente conforme os achados clínicos 

exigirem. Outros pontos relevantes da história incluem 

se o episódio está associado ao uso de lentes de contato 

ou, no caso de abrasões aparentemente espontâneas, se 

há história de abrasão traumática anterior, como os 

pacientes com abrasões relacionadas a lentes de contato 

frequentemente relatam dormir com suas lentes de 

contato e acordar com dor nos olhos e fotofobia. Os 

pacientes também podem relatar práticas de higiene 

inadequadas, como o uso de soluções umectantes 

inadequadas, manutenção inadequada de estojos de 

lentes de contato e dificuldade com o ajuste das lentes 

de contato ou tempo excedido de uso recomendado. Os 

pacientes com síndrome de erosão recorrente tendem a 

acordar no meio da noite com dor lancinante nos olhos 

ou desenvolver a dor ao acordar pela manhã com a 

tentativa de abrir os olhos, esta descrição é diagnóstica 

de síndrome de erosão recorrente6. 

Com base em estudos em animais, os anestésicos 

tópicos podem ser tóxicos para o epitélio e retardar a 

cicatrização, o que pode aumentar o risco de infecção e 

formação de cicatrizes na córnea7. Assim, o exame 

oftalmológico é melhor realizado sem anestesia tópica, 

quando o paciente pode tolerá-lo. No entanto, em 

crianças, a anestesia tópica é frequentemente necessária 

para cooperação.  Para o paciente que está muito 

desconfortável para cooperar com o exame, um exame 

com lanterna para confirmar que não há evidência de 

trauma penetrante deve ser realizado e, em seguida, 
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uma gota de anestésico tópico, solução de proparacaína 

a 0,5%, pode ser instilada para facilitar a medição de 

acuidade visual e o exame subsequente. O paciente 

obterá alívio drástico dentro de 10 segundos da 

instilação e provavelmente pedirá doses adicionais 

depois que a queda passar em 10 a 20 minutos. Nessa 

situação, o clínico deve explicar os efeitos negativos da 

administração repetida de anestesia tópica e fornecer 

formas alternativas de analgesia7.  

Em adultos nos quais a história levanta a 

possibilidade de trauma penetrante, e em crianças nas 

quais a história pode não ser confiável, o exame inicial 

deve excluir o trauma penetrante. Se o paciente não 

conseguir abrir o olho voluntariamente, as pálpebras 

são gentilmente abertas ou a pálpebra superior 

levantada, evitando pressão sobre o globo, a pupila 

deve ser confirmada como redonda e central. Na 

inspeção direta com uma lanterna, a câmara anterior 

deve parecer grosseiramente clara, profunda e de 

contorno normal. Na abrasão da córnea, a pupila é 

tipicamente pequena, miose reativa. A constrição 

pupilar em resposta à luz pode ser difícil de detectar na 

presença de miose reativa. 

Uma pupila grande não reativa ou uma pupila 

irregular sugere lesão ao esfíncter pupilar por trauma 

penetrante com um globo aberto ou trauma contuso 

significativo com um hifema associado, esses achados 

justificam avaliação adicional e consulta oftalmológica 

imediata8.  

As visões gerais rápidas fornecem os principais 

achados de diagnóstico e tratamento inicial para 

pacientes com globos abertos e hifemas traumáticos. 

As abrasões dentro do eixo visual e outras lesões 

graves associadas a abrasões da córnea podem 

prejudicar significativamente a acuidade visual. A 

acuidade deve ser medida antes da instilação 

de gotas de fluoresceína e sem o auxílio de um 

anestésico tópico, sempre que possível, para avaliar a 

perda profunda da visão causada por trauma 

penetrante. Caso contrário, a administração de gotas de 

anestésico ou corante de fluoresceína pode causar 

maiores danos às estruturas oculares se houver um 

globo aberto. Por outro lado, uma criança com abrasão 

pode não ser capaz de cooperar para a medição da 

acuidade visual sem a instilação de anestésico tópico, 

os colírios anestésicos podem ser apropriados nessa 

situação se a suspeita de trauma penetrante for baixa.  

A acuidade visual pode ser normal, 20/20 pés ou 

6/6 metros, se a abrasão estiver longe do eixo 

visual. Pode ser ligeiramente subnormal, na faixa de 

20/25 (6/7) a 20/40 (6/12), se a abrasão estiver no eixo 

visual, ou pode ser substancialmente subnormal, tão 

baixo quanto 20/400 (6/120), se a abrasão for no eixo 

visual e houver edema da córnea9. 

O edema da córnea tende a se desenvolver em 

escoriações que estão presentes por mais de 12 horas 

depois que o paciente esfrega ou pressiona 

continuamente o olho em resposta à dor. O edema da 

córnea faz com que a córnea tenha uma aparência cinza 

turva em vez de um infiltrado distinto. O 

encaminhamento a um oftalmologista é garantido se o 

prestador de cuidados primários não tiver certeza de 

que pode distinguir a névoa da córnea de um infiltrado 

no paciente com uma abrasão que reduziu 

substancialmente a acuidade, um infiltrado infeccioso 

pode ter consequências que ameaçam a visão se não for 

diagnosticado, tratado e monitorado adequadamente. 

Um infiltrado corneano pode não afetar a acuidade se 

estiver fora do eixo visual; assim, a acuidade por si só 

não é suficiente para distinguir o infiltrado da névoa.  

As pupilas podem ser avaliadas com o exame com 

penlight. No entanto, a pupila às vezes é muito pequena 

em um paciente com abrasão, tornando difícil detectar 

uma resposta à luz, o exame com a lanterna deve ser 

concluído antes da instilação do corante de 

fluoresceína. A câmara deve ter um contorno normal e 

a pupila deve ser redonda, o exame com a lanterna 

revelará uma injeção conjuntival leve se a abrasão tiver 

mais de uma ou duas horas, pode haver rubor ciliar se 

tiver mais de várias horas. Com o fluxo ciliar, a injeção 

é mais marcada no limbo, onde a córnea faz a transição 

para a esclera, e, em seguida, diminui em direção ao 

equador. Também não deve haver secreção além de 

lacerações, e nenhum infiltrado, opacidade da córnea. 

As bordas da abrasão geralmente podem ser detectadas 

pelo rompimento que causa no reflexo de luz da 

córnea, um corpo estranho também pode ser detectado 

neste momento por visualização direta com a lanterna. 

Uma câmara plana, uma câmara cheia de sangue, 

hifema, ou uma pupila irregular aumentam a suspeita 

de uma lesão ocular penetrante e justificam uma 

consulta oftalmológica imediata10.  

Um exame funduscópico deve ser tentado, pelo 

menos para confirmar um reflexo vermelho. No 

entanto, a visualização dos detalhes do fundo de olho 

pode ser difícil devido a uma pupila pequena e 

fotofobia e pode não ser possível em crianças 

pequenas. Um diagnóstico de trabalho de abrasão da 

córnea deve ser feito com base na história, achados 

físicos e ausência de sinais de outros distúrbios. 

O exame de fluoresceína deve ser realizado para 

confirmar o diagnóstico apenas após a conclusão da 

medição da acuidade visual e da lanterna e exame de 

fundo. A instilação anterior do corante pode interferir 

na medição da acuidade visual e na visualização do 

segmento anterior e do fundo.  

Os defeitos epiteliais da córnea causados por corpo 

estranho conjuntival retido sob a pálpebra podem ter 

uma aparência característica de múltiplas linhas 

verticais paralelas na borda superior da córnea. Um 

padrão de ramificação sugere infecção pelo vírus 

herpes simplex, uma abrasão quase curada pode ter 

uma aparência ramificada quando o defeito se 

aproxima, mas este paciente terá resolução dos 

sintomas em 24 horas, enquanto o paciente com 

dendrito de herpes não. Uma outra distinção é que o 

paciente com um dendrito de herpes não pode relatar 

nenhuma lesão antecedente específica e pode haver 

uma história de episódios anteriores de ceratite por 

herpes11.  
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Os oftalmologistas às vezes têm dificuldade em 

distinguir um dendrito de herpes de uma abrasão em 

cicatrização, pseudo-dendrito, e ocasionalmente 

monitoram por 24 a 48 horas para distinguir os 

dois. Uma abrasão com padrão de ramificação, 

particularmente aquela que não melhora em 24 a 48 

horas, justifica uma avaliação oftálmica imediata. Os 

defeitos de coloração associados às lentes de contato 

tendem a ser redondos e centrais, às vezes abrangendo 

toda a córnea. Normalmente, há uma divisão pontual 

que se tornou contígua. O padrão pontilhado pode ser 

aparente imediatamente após a instilação de 

fluoresceína , mas será mais difícil de discernir à 

medida que a fluoresceína se difunde através da 

córnea.  O desdobramento do airbag pode resultar em 

grandes abrasões da córnea12. Em alguns pacientes, o 

padrão de malha de náilon do airbag implantado pode 

ser visto, O trauma ocular contuso devido ao uso do 

airbag também está associado a hifemas traumáticos.  

A ceratite microbiana e infiltrados corneanos 

associados a lentes de contato, tendem a ser redondos 

na coloração com fluoresceína e são geralmente 

evidentes como uma mancha branca ou opaca com uma 

lanterna ou inspeção direta.  O exame de fluoresceína 

com lâmpada de Wood não é tão sensível quanto a 

lâmpada de fenda para detectar patologia da 

córnea13. O exame com lâmpada de fenda, se 

disponível, é preferível para avaliação inicial e 

certamente é garantido se os sintomas persistirem após 

o tratamento inicial.  

Após o diagnóstico de abrasão ser confirmado 

com fluoresceína , o médico deve virar a pálpebra 

superior para avaliar a presença de corpo estranho 

retido, corpos estranhos retidos geralmente se alojam 

no sulco pré-tarsal da pálpebra superior e pode causar 

uma abrasão com uma aparência característica de 

várias linhas verticais paralelas na borda superior da 

córnea. No entanto, o observador inexperiente pode 

não ser capaz de distinguir esse padrão de qualquer 

outra abrasão. Se o corpo estranho da pálpebra estiver 

presente por várias horas ou se já tiver decorrido algum 

tempo desde a instilação da fluoresceína, as linhas 

paralelas podem se tornar contíguas, confundindo até 

mesmo o observador experiente. Assim, a eversão da 

pálpebra ainda deve ser realizada mesmo que o padrão 

característico não seja observado. 

Qualquer paciente que se queixa de dor intensa nos 

olhos com fotofobia e sensação de corpo estranho 

impedindo a abertura do olho geralmente pode ter um 

defeito epitelial da córnea. O provedor deve então 

excluir o trauma penetrante e um infiltrado infeccioso, 

uma vez que um globo aberto ou úlcera infecciosa da 

córnea são excluídos, o diagnóstico de trabalho é então 

confirmado pela demonstração do defeito na coloração 

com fluoresceína.  

O diagnóstico diferencial de abrasão da córnea 

inclui condições graves que requerem avaliação 

oftalmológica e tratamento e condições mais benignas 

que podem ser gerenciadas por um provedor de 

cuidados primários. As características que podem 

ajudar a distingui-las incluem história, acuidade visual, 

sensação de corpo estranho, fotofobia, secreção, 

tamanho e reatividade da pupila, prurido ou dor 

e coloração com fluoresceína13,14.  

As abrasões da córnea presentes na população 

pediátrica de forma semelhante às dos adultos. No 

entanto, a história normalmente é menos específica, um 

bebê que repentinamente fica irritado com sintomas em 

um olho pode ter arranhado a córnea com a 

unha. Sempre que uma criança não puder ou não quiser 

abrir um olho, o traumatismo penetrante deve ser 

descartado, uma história negativa da criança ou de um 

cuidador não deve ser considerada nesta situação. No 

entanto, a maioria dos casos de trauma penetrante 

envolverá circunstâncias que sugerem a possibilidade 

de tal lesão.  

Se não houver evidência de trauma penetrante, 

pode-se tentar medir a acuidade visual com uma 

técnica apropriada para a idade da criança. Se o exame 

for difícil, uma única gota de anestésico oftálmico 

tópico pode ser instilada para facilitar o restante do 

exame.  Em crianças, visto que a história não é 

confiável, é sempre importante inspecionar o fundo de 

saco inferior e, em seguida, virar a pálpebra superior 

para visualização direta da superfície da mucosa. Um 

corpo estranho pode ser removido com um 

cotonete. Como um corpo estranho pode ser muito 

pequeno ou de cor clara, pode ser útil limpar a 

superfície interna da tampa com um cotonete 

umedecido, mesmo que nenhum corpo estranho seja 

visualizado. O restante do exame é realizado como em 

um adulto, incluindo eversão da pálpebra e coloração 

com fluoresceína, se um exame funduscópico não for 

possível, deve-se tentar pelo menos encontrar um 

reflexo vermelho14. 
 

4. DISCUSSÃO 
 

Um estudo de lesões oculares em uma grande 

empresa automotiva dos Estados Unidos encontrou 

uma incidência anual de 15 lesões oculares por 1000 

funcionários15. As lesões oculares representaram 6% do 

total de lesões e corpos estranhos e escoriações da 

córnea foram 87% das lesões oculares. Um terço dos 

ferimentos nos olhos resultou na incapacidade dos 

trabalhadores de retomar as funções normais por pelo 

menos um dia. Em outro relatório, a maioria dos 

pacientes com corpos estranhos na córnea não tirou 

mais do que um dia de folga do trabalho e até 30% 

procuraram tratamento fora do horário de trabalho para 

evitar perda de tempo no trabalho16. Quase todas essas 

lesões poderiam ter sido evitadas com o uso de óculos 

de segurança. 

Em um um estudo, 14% dos 63 corpos estranhos 

removidos, a maioria dos quais eram metálicos, 

tiveram cultura positiva, o principal patógeno foi o 

Staphylococcus coagulase negativo17. Nem o 

mecanismo de lesão, a presença de um anel de 

ferrugem, nem o tempo presente na córnea permitiram 

prever a presença ou ausência de infecção. No entanto, 

corpos estranhos não precisam ser enviados para 
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cultura, todos os pacientes com abrasões associadas a 

corpos estranhos são tratados com antibióticos 

empíricos de amplo espectro.  

Os pacientes com abrasões da córnea devem 

receber antibióticos tópicos para prevenir a 

superinfecção, em vez de nenhum tratamento. Para 

adultos com abrasões de baixo risco, não associada ao 

uso de lentes de contato, não causada por um corpo 

estranho e não localizada sobre a córnea central, a 

observação cuidadosa sem prescrição de antibióticos 

tópicos é uma opção razoável, esses pacientes ainda 

podem se beneficiar de um lubrificante oftalmológico 

tópico para reduzir a dor.  Faltam evidências para 

indicar se os antibióticos tópicos previnem a infecção 

ou encurtam o tempo de cura18. Em um pequeno ensaio 

comparando gotas de antibióticos tópicos com solução 

salina estérilem 94 pacientes, não houve diferença no 

tempo de cura com base nos sintomas, acuidade visual 

e defeito da córnea entre os grupos de tratamento e 

controle. No entanto, a capacidade deste ensaio de 

detectar uma diferença real foi limitada devido ao 

pequeno tamanho da amostra19. Em outro estudo 

observacional de mais de 350 pacientes com abrasões 

da córnea que não foram tratados com antibióticos 

tópicos, a taxa de infecção foi menor que 1%. É 

importante notar que os pacientes com lesão da córnea 

associada ao uso de lentes de contato, um conhecido 

fator de risco para ceratite por pseudomonas, foram 

excluídos do estudo20. Também vale a pena considerar 

que o relatório surgiu de uma nação com muitos 

recursos e um clima temperado, e que uma fração 

muito pequena de pacientes teve trauma com 

probabilidade de envolver matéria orgânica21. 

Dor leve a moderada geralmente pode ser 

controlada com anti-inflamatórios não esteroidais 

(AINEs) orais ou com o uso tópico de soluções 

oftálmicas de AINE, como diclofenaco , cetorolaco. As 

soluções oftálmicas tópicas de AINEs fornecem algum 

alívio da dor e podem limitar a necessidade de 

medicamentos de resgate, sem efeitos adversos 

aparentes na cicatrização22. Alguns especialistas 

observam que as soluções tópicas de AINEs são 

dolorosas de aplicar e caras, o que limita a adesão e a 

eficácia. O uso de longo prazo está associado à 

ceratopatia de superfície e derretimento da córnea. 

Além disso, os ensaios de AINEs tópicos para abrasões 

da córnea nem sempre usaram uma medida de redução 

da dor que pode ser clinicamente relevante e uma meta-

análise desses ensaios julgou as evidências de seu uso 

como fracas22. 

Devido à possibilidade de uso excessivo, uso além 

de 24 horas, e ao risco de administração inadequada a 

pacientes com outras condições além de simples 

abrasões da córnea, os estudos desencorajam a 

prescrição ou dispensação de agentes anestésicos 

tópicos e favorecemos outros meios de dor ao 

controle. De acordo com estudos em animais, os 

anestésicos tópicos comumente disponíveis, como 

proparacaína 0,5%,  podem atrasar a cicatrização 

epitelial da córnea, particularmente com aplicações 

repetidas23. Além da cicatrização retardada da ferida, o 

uso excessivo de anestésico em que o paciente persiste 

no uso das gotas, às vezes sub-repticiamente, para uma 

superfície dolorosa e que não cicatriza, pode levar a 

ceratopatia, ulceração, perfuração, cicatriz ou 

cegueira24. 

As evidências limitadas sugerem que o uso breve,  

menos de 24 horas, de soluções diluídas 

de proparacaína, 0,05%, versus 0,5% padrão 

disponível, ou tetracaína sem conservantes 1% pode 

fornecer analgesia sem prejudicar a cura ou levar a 

eventos adversos graves25. Por exemplo, em um estudo 

observacional retrospectivo de 444 pacientes com 

abrasões da córnea que receberam um suprimento de 

tetracaína tópica de 24 horas na visita inicial ao 

departamento de emergência, nenhum paciente teve 

complicações graves ou eventos adversos incomuns25. 

No entanto, os resultados definitivos foram conhecidos 

apenas para 120 pacientes que retornaram para 

verificações. Os pacientes que receberam tetracaína 

tópica eram mais propensos a retornar para reavaliação 

do departamento de emergência e tetracaína tópica foi 

prescrita inadequadamente, de acordo com a definição 

a priori do investigador, em 151 pacientes, incluindo 

aqueles com grandes abrasões da córnea, anéis de 

ferrugem retidos, ceratite por herpes, uveíte anterior e 

erosões da córnea. Portanto, mais evidências são 

necessárias para estabelecer a segurança dessa prática 

para abrasões simples da córnea e, se implementado, 

controles rígidos devem ser implementados para evitar 

o uso excessivo e a administração a pacientes com 

doenças oculares de alto risco. 

Os pacientes com abrasões da córnea não 

complicadas, pequenas, traumáticas ou de corpo 

estranho não devem ser submetidos a patching. A 

aplicação de remendos também é contra-indicada para 

pacientes com abrasões da córnea em pacientes com 

uso recente de lentes de contato. Embora os dados 

sejam limitados, o patching pode diminuir a dor de 

grandes abrasões da córnea que cobrem mais de 50% 

da superfície da córnea. 

Em teoria, um patch de pressão promove a 

proliferação e migração epitelial, mantendo a pálpebra 

abaixada e estacionária sobre o defeito epitelial, um 

patch de pressão também é pensado para aliviar a 

dor. No entanto, uma meta-análise mostrou que, em 

pacientes com abrasões corneanas traumáticas ou de 

corpo estranho não complicadas, a taxa de cura não é 

melhorada por um patch (sete ensaios) e que o patch 

não diminui a dor (dez ensaios) quando comparado 

com não patching26. Por exemplo, em um ensaio de 

correção versus não correção em 201 pacientes com 

abrasões corneanas traumáticas ou relacionadas a corpo 

estranho não complicadas, os pacientes com abrasões 

corneanas traumáticas curaram significativamente mais 

rápido, tiveram menos dor e menos relatos de visão 

turva quando eles não estavam usando um patch27. A 

quantidade de fotofobia, lacrimejamento e sensação de 

corpo estranho foram semelhantes entre os grupos de 

patch e sem patch. Em pacientes com abrasões da 
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córnea devido à remoção de corpos estranhos, a 

cicatrização também ocorreu significativamente mais 

rápido e foi associada a menos dor naqueles que não 

usavam um adesivo. Não houve diferença na 

quantidade de fotofobia, lacrimejamento, sensação de 

corpo estranho ou visão turva. 
 

5. CONCLUSÃO 
 

As abrasões da córnea são defeitos no epitélio da 

córnea que podem ser classificados como traumáticos, 

incluindo corpo estranho e lentes de contato 

relacionadas ou espontâneas. As abrasões traumáticas 

da córnea são mais comuns e costumam ser causadas 

por unhas, patas, pedaços de papel ou papelão, 

aplicadores de maquiagem, ferramentas manuais, 

galhos e folhas. Além disso, corpos estranhos que se 

alojaram sob a tampa são causas frequentes, assim 

como as lentes de contato. 

Os pacientes com abrasões da córnea de todos os 

tipos geralmente se queixam de dor lancinante nos 

olhos e incapacidade de abrir o olho devido à fotofobia 

e sensação de corpo estranho. Os achados típicos de 

uma abrasão da córnea sem lesão ocular penetrante é a 

acuidade visual normal, uma pupila reativa e redonda 

associada a injeção conjuntival leve, rasgos e defeito da 

córnea, mas sem infiltrado ou opacidade da córnea e 

defeito de coloração no exame de fluoresceína. Após o 

diagnóstico de abrasão ser confirmado 

com fluoresceína , o médico deve virar a pálpebra 

superior para descartar a presença de corpo estranho 

retido, os corpos estranhos retidos geralmente se 

alojam no sulco pré-tarsal da pálpebra superior e pode 

causar uma abrasão com uma aparência característica 

de várias linhas verticais paralelas na borda superior da 

córnea. O diagnóstico diferencial de abrasão da córnea 

inclui condições graves que requerem avaliação 

oftalmológica e condições mais benignas. Na maioria 

dos pacientes, os achados clínicos fornecem o 

diagnóstico correto.  
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